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Plan for kompetanseheving innen lindrende behandling

Vedlegg
1 Plan for lindrende behandling 2013-2016
2 Evaluering 22.10.2012

Rådmannens forslag til vedtak
Helse- og omsorgsutvalget gjennomgår evaluering av plan for kompetanseheving innen 
lindrende behandling 2009-2012 og tar til etterretning de kompetansehevingstiltakene som er 
gjennomført i planperioden. 

Helse- og omsorgsutvalget godkjenner den foreliggende plan for lindrende behandling 2013-
2016.

De økonomiske sider av planen må følges opp gjennom den årlige behandlingen av
økonomiplan og budsjett.

Saksopplysninger
Tana kommune har høsten 2009 formalisert kommunens tilbud om lindrende behandling og 
vi har egen sykepleier som har som hovedoppgave å følge dette fagområdet. Det ble samtidig 
utarbeidet en plan for kompetanseheving som var et krav for å kunne tilby denne tjenesten.
Planen er nå evaluert og det vises til at det gjennomført betydelig kompetanseheving for å tilby 
lindrende behandling til kommunens innbyggere. Denne kompetansehevingen har vært  
finansiert gjennom prosjektmidler fra helsedirektoratet. Vi kan ikke forvente å motta ytterligere 
midler fra direktoratet. 
Det videre arbeidet er derfor nedfelt i ny plan for lindrende behandling 2013-2016.
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Vurdering

Planen gir en god oversikt over de tjenester som er planlagt gjennomført innenfor lindrende 
behandling.
Samtidig framkommer det i planen at denne tjenesten er viktig for hjemmeboende med behov 
for lindrende behandling. Det viser seg at det ikke er alle som har mulighet til å motta 
behandling i eget hjem og som ville ha nytte av tilbud om ”lindrende seng”, enten ved 
omsorgsbolig eller sykeavdelingen. Det er viktig å vurdere om opprettelse av dette tilbudet er 
mulig. 

Når det gjelder planens økonomiske forhold må det presiseres at dette er forhold som vil måtte 
vurderes i budsjettbehandlingen for de påfølgende år. 
I kommuneplan handlingsdel (2012-2015) kapittel 9.8 fremkommer det at kr 175.000.- må 
prioriteres til pasienter med behov for ”Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt”.  For 
budsjettåret 2013 er det ikke bevilget noe til dette formålet.  Det er derfor viktig at dette kommer 
med i budsjettene for de kommende år.
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1.0 INNLEDNING 

 

Plan for lindrende behandling (2013-2016) er utarbeidet på bakgrunn av at Tana kommune i 

perioden 2009 – 2012 har hatt ”plan for kompetanseheving innen lindrende behandling”. I 

forrige planperiode har tilskudd fra Sosial – og helsedirektoratet bidratt til at kommunen har fått 

økt kompetanse på mange områder innen lindrende behandling.  Under evalueringen av planen 

så vi at det er tid for å vinkle ressursene fra kompetanse til pasientrettet arbeid.  

Plan utarbeidet av kreftsykepleier Inger Varsi og soneleder Sigrun Pedersen i nært samarbeid 

med øvrige virksomhetsledere i pleie og omsorsorgstjenesten. 

St. melding nr. 25 (2005-2006), Omsorgsplan 2015 gir klare føringer om at de gjennom 

tilskudd skal bidra til å styrke tilbudet i lindrende behandling uten for sykehus og innenfor 

omsorg ved livets slutt. Tiltakene her må også ses i sammenheng med ny Nasjonal 

kreftstrategi (2006-2009) hvor kompetanse og kapasitet til å følge opp pasienter i 

omsorgstjenesten står sentralt.  

 

Nasjonale føringer og kommunens økonomiplan (2012-2015) gir oss mulighet til å realisere 

ønske om bedre behandling til pasienter med uhelbredelig og -/eller langvarig sykdom. I 

kommuneplanens handlingsdel(2012-2015) kapittel 9.8 Helse og omsorg er det under punkt 

A tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år.  

Sitat ” Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt (Hou 42/2010&Fsk 124/2011)” sitat 

slutt.  Her er det også satt av ett årlig ressursbehov på kr. 175.000,-  

I denne planen vil vi gjennomgå hvordan vi best kan samordne faglige og økonomiske ressurser 

slik at uhelbredelig syke og døende kan få et tilbud tilpasset den enkelte. Gjennom valgfrihet 

kan pasienten selv medvirke til hvor tjenesten skal utføres, hjemme eller institusjon.  
 
 
2.0 HOVEDMÅL  

Å gi mennesker med behov for lindrende behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase. 

Lindrende behandling er aktuelt for mange diagnosegrupper. Behandlingen er et 

lavterskeltilbud som fortrinnsvis gis der pasienten ønsker å motta hjelp.  
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2.1 Delmål 

1. Å gi nødvendig og tilstrekkelig tjeneste hvor trygghet, respekt og kvalitet vektlegges. 

2. Gi kunnskap til pasient og pårørende.  

3. Tverrfaglig samarbeid internt.  

4. Videreutvikle samarbeid med eksterne institusjoner.  

5. Videreføre og tilføre ny kompetansen innen lindrende behandling til ansatte i pleie- og 

omsorgstjenesten, for å utøve tjenesten på en forsvarlig og kvalitativ god måte.     

 

 

3.0 LOVVERKET  

 

3.1 Lov om kommunale helse- og omsorgtjenester m.m. 

    Vedtatt 24.06.2011 nr.30  

 § 1.1 Lovens formål er særlig å:  

1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt 

funksjonsevne, 

2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og 

likestilling og forebygge sosiale problemer,  

3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og 

meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,  

4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,  

5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt 

sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,  

6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og 

verdighet og 

7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig.  

  

§ 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner  

3. avsnitt: Kommuner innenfor forvaltningområdet for samisk språk, jf. sameloven § 3-1nr.1, 

skal i tillegg til det som fremgår av første og andre ledd, sørge for at samiske pasienters eller 

brukeres behov for tilrettelagte tjenester blir vektlagt ved utforming av tjenesten.  Dette gjelder 

også den enkeltes utvidede rett til bruk av samisk språk i helse- og omsorgstjenesten etter 

sameloven § 3-5.  
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3.2 Kvalitetsforskriften 

Forskrift av- 27.06.03 nr.792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten § 1 Formål.                   

Forskriften skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter 

kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med 

respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.  

 

3.3 Lov om pasient- og brukerrettigheter 

     Vedtatt 2.juli 1999 nr.63 

Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen en lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet ved 

å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. Lovens bestemmelser 

skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, 

fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og 

menneskeverd.  

 

3.4 Lov om helsepersonell m.v.   

    Vedtatt 02.07.1999 nr. 64                                                                         

§1 Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse og omsorgstjenesten 

samt tillit til helsepersonell og helse og omsorgstjenesten.  

 

3.5 Lov om spesialisthelsetjeneste av 01.01.2001                                                       

§ 2-6 pålegger spesialisthelsetjenesten å samarbeide med andre tjenesteytere for å bidra til et 

helhetlig tilbud til pasientene Det påhviler spesialisthelsetjenesten et særskilt veiledningsansvar 

ovenfor primærhelsetjenesten når det er behov for dette (jfr. § 7-4 )  

 
 
 

4.0 DAGENS STRUKTUR I PLEIE OG OMSORG 

 
Kommunen er oppdelt i fire soner:  

1. Polmak sykehjem. Sykehjemmet er en skjermet enhet med 8 faste institusjonsplasser og to 

avlastnings-/kortidsplasser.  

2. Austertana eldresenter og omsorgssone. Eldresenteret er et aldershjem med 8 faste 

institusjonsplasser og to avlastnings-/korttidsplasser. De gir også tjenester til 

hjemmeboende brukere i området Harrelv til kommunegrensen til Berlevåg.  
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3. Tana sykeavdeling er en sykehjemsavdeling med 16 faste institusjonsplasser, en 

rehabiliteringsplass og to avlastnings-/korttidsplasser. Avdelingen har også to 

sykestueplasser.  

4. Tana omsorgssone gir tjenester til hjemmeboende brukere på vestsiden av Tanaelva fra 

Levajok til Vestertana og på østsiden av Tanaelva fra Finskegrensa til Harrelv.  

 

4.1 Ny struktur fra vår 2014                                                                          

Institusjonen i Polmak og Austertana blir lagt ned fra mars/april 2014. Beboerne blir overført til 

ny omsorgsbolig sentralt ved Tana bru.                                                                       

Hjemmetjenesten er geografisk lokalisert ved Tana bru å vil få ansvar for hjemmetjenestene i 

hele kommunen.  Strukturen for den fremtidige pleie- og omsorgstjenesten er pr. i dag ikke 

vedtatt. 

 
4.2 Opprettede stillinger  

Pleie- og omsorgstjenesten har i dag 74,5 årsverk totalt. 24,5 årsverk er for sykepleiere og 

innbefatter også ledere(4.3årsverk). Av disse har også sju sykepleiere ulike spesialutdanninger.                

Det øvrige personell er i hovedsak helsefagarbeidere.  

4.3 Kompetanseheving 2009-2012                                                   

Gjennom”plan for kompetanseheving innen lindrende behandling 2009-2012” har det vært 

gjennomført kursing og opplæring innen fagfeltet.                                                            

Kursene er som følger:  

� Veiledning for ressursgruppen ved kreftsykepleier i Vadsø kommune Sissel 

Andreassen.                         

� Grunnkurs i lindrende behandling, arr. UNN.  3 dagers kurs med til sammen 10 

deltakere (fordelt på to år).        

� Flerkulturelle betraktninger, arr. Undervisningssykehjemmet i Karasjok . 2 dagers kurs 

med 6 deltagere.             

� I samme båt, arr. Nordkapp kommune. Konferanse om lindrende behandling i 

Finnmark. 2 dagers kurs med 6 deltagere.   

� Hospitering ved medisinsk avd. Kirkenes sykehus, lindrende senger.  5 dager med 2 

deltagere.                  

� Møteplassen for kreftsykepleiere i Finnmark. arr. Kreftforeningen Tromsø. 1 dag årlig à  

1 person x 2                
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� Hospitering ved Franciskushjelpen i Oslo, 4 dager med 1 person                                      

� Smertebehandling. arr. Smerteklinikken v. Haukeland universitetssykehus. 4 dagers 

kurs med 5 deltagere.          

� Lindring i Nord, erfaringskonferanse, arr. UNN. 1 dag med 2 deltagere.                               

� Fagdag i Vadsø, lindrende behandling, arr. Vadsø Kommune, 1 dag med 6 deltagere.                  

� Omsorg 2012-innovasjon og teknologi/samhandling og utvikling, arr. Faglig forum, 3 

dager med 1 deltager.          

� I tillegg kommer intern opplæring og veiledning.  Diverse møter i ressursgruppa og 

med andre aktuelle samarbeidspartnere.  

Deltakerne på disse kursene har omfattet både sykepleiere og helsefagarbeidere.   Kompetanse 

er nødvendig både i hjemmetjenesten og på institusjonene for å møte utfordrningene i dagens 

kreftomsorg og lindrende behandling.  

 
 
5.0 LOKAL EPIDEMIOLOGI 
 
Opp gjennom årene vet vi at det har vært mange krefttilfeller i kommunen. I kreftregisteret blir 

alle med kreftdiagnose registrert.  

Vi gjør oppmerksom på at tallene er hentet fra kreftregisterets dynamiske databaser og derfor 

kan skille seg noe fra de tallene som finnes i registrets trykte publikasjoner.  

 

Tall fra kreftregisteret viser:   

Periode Menn Kvinner Tilsammen 

1971-1980 39 30 69 

1981-1990 63 38 101 

1991-2000 65 61 126 

 

Pr. 31.12.2000 var det 66 personer av disse som fortsatt var i livet.   
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Antall nye krefttilfeller i Tana kommune fordelt på kalenderår og kjønn.  

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Menn 4 6 5 11 4 4 5 10 6 13 

           

Kvinner 6 7 4 8 8 6 5 5 1 2 

           

 

Tabellen ovenfor viser at det i perioden 2001-2010 er registrert 120 nye krefttilfeller i  

kommunen. 

 

 

Pr. 31.12.2010 var det 99 personer i livet med kreftdiagnose jfr. tabell nedenfor. 

 

  År etter diagnose. 

 Totalt antall personer i livet pr.31.12.2010 < 1 1-4  5-9  10+ 

Totalt 99 14 29 22 34 

 

 

6.0 LINDRENDE BEHANDLING 

                                                                                      

Tana kommune har politiske føringer og en målsetting om at innbyggerne skal bo lengst mulig 

i eget hjem, jfr. kommuneplanens handlingsdel 2012-2015. Der blir det lagt vekt på at 

hjemmetjenesten må styrkes for at målsettingen skal oppfylles.  

 

Hovedmålet for lindrende behandling i hjemmet er at pasienten og pårørende skal oppleve 

trygghet, god kommunikasjon, kontinuitet og god omsorg.  God omsorg avhenger av 

samspillet mellom pasient og hjelper. Personell i hjemmetjenesten må ha kompetanse og 

ferdigheter innen lindrende behandling.  I tillegg er det nødvendig med gode holdninger og 

personlige egenskaper som forståelse, empati, imøtekommenhet, respekt og gode 

kommunikasjonsevner.   

 

Pleie- og omsorgstjenesten er hovedsaklig lokalisert til Tana bru og har dermed store avstander 

å dekke.  I de tilfeller hvor brukeren bor i utkanten av kommunen og har stort hjelpebehov kan 

������	



  

 

8 

dette skape mange utfordringer. Tilgjengelig fagpersonell og brukerens nettverk kan ha 

betydning for om tjenesten lykkes i å gi en faglig forsvarlig tjeneste.   Noen brukere ønsker 

heller ikke å bo i eget hjem når tjenestene blir omfattende. For disse brukerne hadde det vært 

gunstig med et alternativt botilbud, tilrettelagt for lindrende behandling i livets sluttfase, enten i 

nåværende omsorgsbolig eller på sykeavdelingen.  

 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert lindrende medisin som:  

 ”Aktiv behandling, pleie og omsorg av pasienter med en inkurabel sykdom og kort 

forventet levetid.  Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme 

symptomer, samt tiltak rettet mot psykiske, sosiale, åndelige/eksistensielle problemer, må 

være sentrale.  Målet med all behandling, pleie og omsorg, er å gi pasienten og hans 

familie best mulig livskvalitet.” 

 

6.1 Arbeid i pasientens hjem 

Ansatte i hjemmetjenesten arbeider i private hjem og dette gjør at de ofte kommer svært nært 

pasient og pårørende.  Det er en utfordring å forvalte denne nærheten på en god måte, samtidig 

som en skal sette grenser for det ansvaret hjemmetjenesten kan ta på seg.   

 

Hjemmetjenesten møter pasienter med behov for lindrende behandling fra sykdommen 

inntreffer til livets sluttfase. Mange kan leve lenge med sin sykdom.  De vil derfor i lange 

perioder bo i eget hjem.  De vil periodevis ha behandling på sykehus, eller de kan være i 

poliklinisk behandling.  De kan være utskrevet fra sykehus, men under fortsatt behandling i 

hjemmet.  Gode hjemmetjenester kan redusere behovet for innleggelse på sykehjem og 

sykehus.                              

Hjemmetjenesten er også avhengig av et nært, godt og gjensidig samarbeid med fastlege, fysio,- 

og ergoterapitjeneste og øvrige ansatte i hjemmetjenesten for å kunne yte gode tjenester i 

hjemmet. 

 

Mange pasienter med behov for lindrende behandling ønsker å avslutte livet hjemme. 

Hjemmets atmosfære skaper trygghet og ro.  Hjemmetjenesten må i livets sluttfase være 

tilstedet der det er ønskelig.  Det krever at hjemmetjenesten har døgnkontinuerlig tjeneste og 

tilstrekkelig med ressurser og kompetanse til å stille opp.  Det å kunne formidle trygghet i 

hjemmet for pasient og pårørende er viktig.  Trygghet skapes ved tilgjengelighet, faglig 

dyktighet og omsorg for hele familien.  Kontinuitet er også en viktig trygghetsfaktor for 
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mange.  Det bør tilstrebes at pasientene har færrest mulig tjenesteytere og forholde seg til, og 

at tjenesten er regelmessig og koordinert.  

  

I dag har Tana kommune kreftsykepleier organisatorisk tilknyttet hjemmetjenesten. Hun har 

hovedansvar for å koordinere og følge opp tjenestene overfor pasienter som har behov for 

lindrende behandling, både kreftpasienter og andre.                                    

 

 

7.0 VEIEN VIDERE  

 

Fra første kvartal 2014 blir det endring i strukturen for pleie- og omsorgstjenesten.  Det er i dag 

arbeidsgrupper som jobber med forslag til lederstruktur, organisering av tjenestene og 

bemanningsplaner. 

Planen vil derfor fokusere på forslag til det som vil gagne brukerne av lindrende behandling 

best.  

 

7.1 Ressursgruppens betydning 

I dag er kreftsykepleier organisert under hjemmetjenesten. Det har vært en ressursgruppe med 

personell fra alle sonene, koordinert av kreftsykepleier i nært samarbeid med sonelederne.  

Dette er gjort for å dekke eventuelle behov og spre kompetanse i distriktene.  Ressursgruppen 

er brukt over sonegrensene når det har vært behov for det.  Erfaringen har vært positiv fordi 

gruppen har opparbeidet seg god kompetanse innen fagområdet. Ressursgruppen har også vært 

positiv til å arbeide utover sin stillingsstørrelse. 

I de perioder (terminalfasen) hvor personell herfra er brukt har tjenesten overfor brukerne og 

pårørende gitt svært gode tilbakemeldinger. 

Med den nye strukturen vil organiseringen og arbeidsformen i hjemmetjeneste omfatte alle 

hjemmeboende brukere i kommunen, og ansatte vil ha samme organisering å forholde seg til.  

Hele hjemmetjenesten blir dermed lokalisert til Tanabru.  Dette vil gi bedre utnyttelse av 

ressursene både faglig og økonomisk.  

 

Erfaringen med ressursgruppen er så positiv at den bør videreføres i den nye strukturen. 

Medlemmene bør fortrinnsvis rekruteres fra ulike ”avdelinger” i pleie- og omsorg, minimum 6 

deltakere. Det er ønskelig at gruppens medlemmer har ulike språkferdigheter, samisk, finsk og 

russisk. Medlemmene må ha helsefaglig bakgrunn, fortrinnsvis sykepleiere.  
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Overfor brukerne og pårørende er det viktig med kontinuitet og stabilt personell. Gruppens 

medlemmer får erfaring i jobben og opparbeider seg nyttig kompetanse overfor brukere med 

behov for lindrende behandling. Arbeidet omfatter ofte komplekse behandlings- og pleie- 

situasjoner. 

 

7.2 Kreftsykepleiers plass i organisasjonen og stillingsstørrelse 

Kreftsykepleierstillingen har fra opprettelse høsten 2008 frem til i dag organisatorisk 

tilknytning i hjemmetjenesten. Ordningen har fungert godt.  Hjemmetjenesten er en stor 

avdeling og får ofte den første kontakten med brukerne.  Dette gjelder også brukere med behov 

for lindrende behandling. Det er viktig med nærhet til ansatte i hjemmetjenesten for utveksling 

av erfaringer og diskusjon om tjenestetilbudet.  

 

Den organisatoriske tilknytningen som kreftsykepleier har til hjemmetjenesten i dag, er en stor 

fordel med mulighet for fleksibel bruk både av selve kreftsykepleierressursen og i forhold til 

øvrige ansatte i tjenesten. Kompetanseoverføring til de andre tjenesteyterne er lettere å 

gjennomføre med denne organiseringen. Dette er viktig for å møte de utfordringene som dagens 

og fremtidens hjemmetjeneste vil stå over for. Samhandlingsreformen og kommunens nye 

pleie- og omsorgsstruktur gjør at hjemmetjenesten i fremtiden vil få store utfordringer både i 

antall brukere og i kompleksiteten på tjenesten som skal utøves.  

 

En stor del av kreftsykepleiers oppgave er å gi veiledning og opplæring til øvrige ansatte, 

pasienter og pårørende.  Erfaring viser at arbeid innen lindrende behandling i perioder er 

intensivt og krevende.  Det betyr at tjenesten ikke bare kan baseres på tjenester på dagtid.  

Mange oppgaver er døgnkontinuerlig og kompetansekrevende.  

 

I dag er kreftsykepleier ansatt i 100 % stilling hvorav ca 60 % er øremerket lindrende 

behandling. Fordi stillingen er delt i flere stillingsprosenter med avgrensede oppgaver, er det 

mulig å være fleksibel i fordelingen av arbeidsoppgaver gjennom uken.  Arbeidsoppgavene i 

lindrende behandling kan variere veldig fra uke til uke. I utgangspunktet med dagens 

organisering er 60 % stilling nok for å utføre de oppgavene som er tillagt stillingen i dag og 

dagens antall brukere.   

Behovet for å endre stillingsprosenten bør vurderes dersom stillingen blir tillagt nye og/eller 

endrende oppgaver (cellegiftbehandling, saksbehandling etc.). 
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8.0 OPPSUMMERING 

Ordningen med kreftsykepleier i 60 % stillingsstørrelse dekker dagens behov. 

Fleksibiliteten i stillingen er god og det er lett å rullere mellom de forskjellige oppgavene.  

Ressursgruppa er viktig å videreføre for å gi kontinuitet og faglig god tjeneste til brukere med 

behov for lindrende behandling.  Gruppas kompetanse er viktig å beholde samt videreformidle 

til andre ansatte. 

I dag er kreftsykepleier organisert under hjemmetjenesten. Ordningen fungerer godt og de 

fleste tjenestene utføres overfor hjemmeboende brukere. Dagens organisering ivaretar 

nærheten til de ansatte i hjemmetjenesten. 

Noen ganger er det brukere som ”ønsker” å motta tjenesten utenfor egen bolig. De lange 

avstandene kan også gjøre det vanskelig å gi en faglig god tjeneste. 

Ut fra erfaringene hittil er det behov for å opprette ”lindrende seng” enten i nåværende 

omsorgsbolig eller på sykeavdelingen.  

 

For ressurskrevende brukere må ressursbruken godkjennes i inntaksteamet, jfr. 

”Inntakskriterier for Tana kommune”.  I påvente av behandlingen i inntaksteamet iverksettes 

nødvendige tiltak i hjemmet. 

I kommuneplan (2012-2015) er det poengtert at kr. 175.000.- må prioriteres til pasienter med 

behov for ”Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt”.  For budsjettåret 2013 er det 

ikke bevilget noe til dette formålet.  Det er derfor viktig at det i budsjettene for de kommende  

år blir prioritert. 
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Evaluering av 

”Plan for kompetanseheving innen lindrende behandling 2009-2012” 

 

 

Innledning. 

I soneledermøte 19.10.12 ble det bestemt at det skal gjøres en evaluering av planen for å se på om 
intensjon med planen er fulgt.  Planen er behandlet og vedtatt i  helse- og omsorgsutvalget 
11.10.2010,saksnr. 42/2010.   ”Helse- og omsorgsutvalget godkjenner den foreliggende plan for 
lindrende behandling.  De økonomiske sider av planen må følges opp gjennom den årlige behandlingen 
av økonomiplan og budsjett.”  Enstemmig vedtatt.  

 

Bakgrunn 

Bakgrunn for planen  var at sosial- og helsedirektoratet i mange år hadde utlyst tilskudd til 
kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.   Stortingsmelding  nr.25 
(2005-2006). Omsorgsplan 2015 gir klare føringer om at de gjennom tilskudd skal bidra til å styrke 
tilbudet innenfor omsorg ved livets slutt og lindrende behandling utenfor sykehus. De skal også 
prioritere prosjekter som sikrer kvalitetsutvikling gjennom god fagutvikling og kompetanseheving med 
nasjonal overføringsverdi.  

Tana kommune søkte første gang på dette tilskuddet i 2008.  Bakgrunnen var at vi hadde fått sykepleier 
med videreutdanning i kreftomsorg.  Det ble innvilget tilskudd på kr. 150 000,- til kompetanse-,   
samarbeid  og nettverksbygging med nabokommuner.  

I 2009, 2010 og 2012 fikk vi henholdsvis kr. 75.000, 75.000, og  50.000 til lindrende behandling og 
omsorg ved livets slutt.  I 2011 fikk vi avslag på søknad.   

Det ble dannet en ressursgruppe med deltagere fra alle sonene i pleie- og omsorg til sammen sju 
personer, to helsefagarbeidere og fem sykepleiere. Gruppens medlemmer  behersker  norsk, finsk og 
samisk språk.  Disse medlemmene ble prioritert på kurs og seminarer. Ansatte ellers i pleie- og omsorg 
har også nytt godt av kompetansetiltakene gjennom eksterne kurs/seminar og intern opplæring.  

 

Kompetansehevende tiltak 

I perioden fra 2009 til og med 2011 har det vært avviklet følgende kurs: 

** Veiledning for ressursgruppen ved kreftsykepleier i Vadsø kommune Sissel Andreassen. 
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**  Grunnkurs i lindrende behandling,  arr.UNN.  3 dagers kurs med til sammen 10 deltakere(fordelt på 
to år).  

** Flerkulturelle betraktninger, arr. Undervisningssykehjemmet i Karasjok . 2 dagers kurs med 6 
deltagere. 

** I samme båt, arr. Nordkapp kommune. Konferanse om lindrende behandling i Finnmark. 2 dagers 
kurs med 6 deltagere. 

** Hospitering  ved medisinsk avd. Kirkenes sykehus, lindrende senger.  5 dager med  2 deltagere. 

** Møteplassen for kreftsykepleiere i Finnmark. arr. Kreftforeningen Tromsø. 1 dag årlig à1 person x2 

** Hospitering ved Franciskushjelpen i Oslo,  4 dager med 1 person 

** Smertebehandling. arr.Smerteklinikken v. Haukeland universitetssykehus. 4 dagers kurs med  5 
deltagere. 

** Lindring i Nord, erfaringskonferanse, arr. UNN. 1 dag  med  2 deltagere. 

** Fagdag i Vadsø, lindrende behandling, arr. Vadsø Kommune, 1 dag med  6 deltagere. 

** Omsorg 2012-innovasjon og teknologi/samhandling og utvikling, arr. Faglig forum, 3 dager med  1 
deltager.  

** I tillegg kommer intern opplæring og veiledning .  Diverse møter i ressursgruppa og med andre 
aktuelle samarbeidspartnere. 

 

Gjennomgang av planen. 

For 2012 har vi fått midler som vi blant annet kan bruke til å evaluere og  videreføre eller  utarbeide ny 
plan.  

Denne planen fokuserer på:   

1. Opplæring av ansatte  

2. At pasienter gjennom valgfrihet selv kan medvirke til hvor tjenesten skal utføres, hjemme eller 
institusjon. 

Ad.1, opplæring av ansatte: 

I løpet av planperioden (2008-2012) er det som dere ser ovenfor gjennomført mange kurs/seminar med 
tema tilknyttet lindrende behandling.  Det er også gjennomført hospiteringer og noe intern opplæring.    
Ut fra vår erfaring ser vi at organisasjonen har fått økt kunnskapsnivå omkring lindrende behandling og 
pleie. Vi kan i dag gi tilbud til pasienter med meget alvorlige diagnoser.  På grunn av den økte 
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opplæringen og kompetansen kan dette i de fleste tilfeller skje i pasientens eget hjem.   Utfordringen for 
kommunen fremover er at det kreves godt kvalifisert fagpersonell for å kunne gjennomføre en stadig 
mer ”komplisert” pleie.    

Dette er ett område som krever påfyll av kunnskap i takt med utviklingen omkring nye 
behandlingsformer for denne pasientgruppen. Pleie og omsorg er en sektor som ofte opplever store 
utskiftninger av personell.  Dermed må nyansatte tilbys opplæring som tilfredsstiller behovene hos disse 
pasientene. 

På bakgrunn av helsedirektoratets utlysning av midler til kompetanseheving, og at vi var heldig å få de 
midlene vi har fått, har det vært mulig å lage og gjennomføre planen.  Tana kommune har i perioden 
2008-2012 fått tilskudd til kompetanseheving i fire av fem år på til sammen kr. 350 000,-. Om tilskudd til 
kompetanseheving videreføres gjenstår å se. 

I løpet av planperioden er grunnkompetansen hos de fleste ansatte høynet.  Dette i form av 
kurs/seminar/hospitering og ”skulder til skulder” opplæring.  Veien videre må være vedlikehold av 
grunnkompetansen og kursing på de områdene hvor organisasjonen har mangelfulle kunnskaper. 

 

Ad.2, At pasienter gjennom valgfrihet selv kan medvirke til hvor tjenesten skal utføres, hjemme eller 
institusjon. 

I perioden 2009-2012 har 7 pasienter valgt å være hjemme under hele sykdomsforløpet.  Det har da 
vært satt opp turnus hvor deltakerne i ressursgruppa har medvirket. Varigheten av tjenesten fra gruppa 
”lindrende behandling” har variert fra 12 til 0 dager.  Tjenestetilbudet har variert fra å bruke en ekstra 
vakt i døgnet  til døgnkontinuerlig  tjeneste .  Alle disse pasientene har tilhørt hjemmesykepleien, 
Tanabru og omegn.  Dermed har også ansatte her vært involvert i tjenestene i stor grad.   

Det vi ser er at det er vanskelig å tilby en god tjeneste langt fra sentrum. Der det har vært mulig har 
pårørende gjort en uvurderlig  jobb.  De har stått på hele døgnet og klart det utroligste med støtte fra 
pleie og omsorgstjenesten.  Ofte kommer vi inn først de siste dagene hvor det er medisinske årsaker for 
tjenesten.  Det er ofte kreftsykepleier som gjør den største jobben og andre kommer inn helt på slutten.   
I flere tilfeller har pasienter i utkanten valgt å flytte nær sentrum for å kunne motta tjenesten.   

Når vi ser på totalen av de tjenestene som er utført er det ikke mye ressurser(økonomi) som brukes til 
dette.  Men i her og nå situasjonen kan det virke som mye for ett skralt budsjett. 

Vi vet at det er viktig for pasientene å kunne velge hvor de vil motta tjenesten i livets sluttfase.  Men vi 
ser også at det er en stor utfordring for hele pleie og omsorgstjenesten, både økonomisk og tilgang på 
fagkompetanse. Ofte må ansatte jobbe utover sin ordinære stilling og det blir overtid ved jobb i 
lindrende team.  
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Avslutning. 

Intensjonen med ”plan for kompetanseheving innen lindrende behandling 2009-2012” er gjennomført.  
Vi mener at Tana kommune i stor grad har fått styrket sin kompetanse innen lindrende behandling.   

Veien videre mener vi må fokusere mer på hvordan tjenesten til pasienten med behov for lindrende 
behandling skal utformes i kommunen.  Denne planen har fokusert lite på selve pasientbehandlingen.  

 I en eventuell ny plan må det legges mer vekt på tjenestetilbudet og hva vi vil prioritere for denne 
pasientgruppen videre.   

 

 

Tana 20.11.2012 

Inger Varsi 

Sigrun Pedersen 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2013/96-16

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 25/2013 05.06.2013

Referatsaker / Orienteringer - HOU

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering. 

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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